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Tampão Intranasal 
Hemostático 
NexPak X é feito à base de polissacarídeo, 
100% vegetal que não necessita de remoção, 
evitando a Síncope Vasovagal.
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O Tampão Nasal Hemastático Biodegradável  NexPak®X é indicado para amenizar hemorragias e edemas e 

para prevenção da adesão entre o septo e a cavidade nasal. É colocado na cavidade nasal após uma cirurgia ou 

trauma. NexPak®X é constituído de uma esponja confortável, fabricada a partir de polissacarídeos 100% à base 

de plantas.
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Tampão Nasal Hemostático Biodegradável

Fragmentos por meio da irrigação diária, por mais de 5-10 dias.

Biocompatível - composto de polissacarídeos 100% à base de plantas.

Projetado para minimizar hemorragias e edema pós-cirúrgicos.

Expande quando hidratado para se adaptar à anatomia nasal.

Fácil de aplicar - sem tempo adicional para preparação ou misturas.

Sem requisitos especiais de armazenamento.

Benefícios

ATENÇÃO: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo sob prescrição médica. NexPak®X é 

contraindicado para pacientes com alergias a fécula de batata. Para informações detalhadas sobre as indicações 

de uso, avisos e precauções, consulte as instruções de uso.
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Antes da hidratação Após a hidratação

O NexPak®X é embalado com oito (8) unidades por caixa. Uma (1) unidade estéril contém um 
(1) Tampão Nasal Hesmostático Biodegradável, medida aprox.:0.6” x 2.0” (1.5 cm x 5.1cm) NexPak®X é 
esterilizado por radiação gama. . Armazene o NexPak®X em temperatura ambiente.

Tampão Nasal Hesmostático Biodegradável NexPak®X (aprox: 1.5 cm x 5.1cm)
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